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Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 16/12 2021 kl. 18:30  

Tilstede: Tina, Brian, Ken, Johnnie, Sidsel, Jens, Sofie, Martin  

Afbud: Michelle 

 

1 Info om konstituering af viceskoleleder V./ Skole  

I forbindelse med at Brian stopper med udgangen af december, har 

skolechefen besluttet, at der skal gennemføres en prøvehandling i forbindelse 

med genbesættelse/konstituering af viceskolelederfunktionen. Nærmere 

information tilgår efter nytår.   

 

2 Forberedelse af skole/hjem samtaler V./Skolebestyrelsen og Skole 

Skole-hjem-samtalerne forventes primært at blive elektroniske igen i år grun-

det corona. 

Skolen informerer forældrene via Aula om muligheden for at få information 

om andre fag end dansk og matematik. 

Der evalueres i lighed med sidste år. 

 

3 Opdatering af retningslinjer for idræt og badning fortsat V./Skole 

Idrætslærerne ønsker ikke længere, at Idræt skal ligge først på dage. 

 

Idræt skemalægges fremover efter hvad der giver mening og ikke fortrinsvis i 

de første moduler.  

 

4 Økonomiopfølgning V./Skole 

Det ser fornuftigt ud. Vi kommer ud af 2021 med et overskud på 42.000 kr.  

 

I 2022 skal der samlet spares 6 mio. kr. på skoleområdet i Slagelse Kom-

mune. Det er ikke besluttet, hvordan besparelsen skal udmøntes.  

 

Det bemærkes, at det nye Byråd har meldt ud, at de vil åbne budgettet for 

2022-2025 igen i starten af 2022.  

 

5 Evaluering af faglige tiltag V./Skolebestyrelsen og Skole 

Mobil-fri skole: Det har været lidt svært at håndhæve ligeligt hele året igen-

nem grundet corona, der bl.a. betød at mobilerne i en periode ikke måtte 

komme i mobilbank.  

 

Next Level: Har kørt rigtig godt, der har bl.a. været samarbejde med en læse-

vejler fra Skælskør Skole.  

 

Læsetest: Vi ligger rigtig flot – fx ligger nuværende 3.klasse markant over 

landsgennemsnittet. 

 

Matematik: Vi profiterer af, at vi nu har en matematikvejleder på skolen.  
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6 Værdigrundlag/Politikker V./Skolebestyrelsen og Skole 

Inklusion og antimobbe strategi – Ønskes udsat til næste møde 

 

Inklusionspolitikken og Anti-mobbe-strategien udsættes til næste møde, da ti-

den med lærerne har været prioriteret til andre ting. 

 

Frem til næste møde gennemgår skolebestyrelsesforældrene hvilke politikker 

og retningslinjer, der evt. mangler at blive gennemgået.  

 

7 Opsamling på kommunikation mellem skole og hjem (vi skal drøfte 

om Skolebestyrelsen skal gå videre med et fokus på sprogbrug mv.). V./Sko-

lebestyrelsen og Skole 

 

Lærerne oplever overvejende en positiv og konstruktiv dialog med foræl-

drene. Men der er fortsat enkeltstående tilfælde, hvor forældre kommunikerer 

på en uhensigtsmæssig måde med fx vrede og upassende ordvalg via Aula.  

 

Skolebestyrelsesforældrene udarbejder et skriv, hvori vi imødekommer, at vi 

generelt oplever en bedre tone.  

 

Ved forældremøderne i august 2022 vil det igen være et fokus, som skolebe-

styrelsesrepræsentanterne tager med. 

 

8 Nyt fra elevrådet - Udgår 

 

9 Nyt fra medarbejderne 

Ingen bemærkninger.  

 

10 Nyt fra ledelsen, herunder status på Corona 

Corona:  

- Der er pt. 4-8 elever i nødpasning. 

- Planen såfremt nedlukningen af skolerne forlænges efter nytår er: 

o 7.-9.klasse: Onlineundervisning jf. skema 

o 4.-6.klasse: Så vidt muligt onlineundervisning i dansk, mate-

matik og engelsk. 

o 0.-3.klasse: Fortsat materialer som de kan arbejde med 

hjemme. 

 

2021 har generelt været krævende både pga. corona og fordi Tina i en læn-

gere periode dækkede to skoler.  

 

Der gives en stor tak til Brian for hans tid og indsats på og for Dalmose Skole 

– det bliver et tab for os. Vi ønsker Brian held og lykke.  
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11 Gode historier 

Forslag til kommende plakat: 

- Lucia 

- Workshopdage ’Ungdommens idrætsmødested’ 

- Koncert  

 

Plakaten trykkes i januar. 

 

12 Punkter til kommende møder 

Punkter til næste møde den 21. februar 2022: 

- Opsamling på opdatering af politikker og retningslinjer 

- Anti-mobbe-strategi og inklusionspolitik (skolen kommer med oplæg) 

- Evaluering af skole-hjem-samtaler 

 

13 Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  
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